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Úvod 
 
Planéty v slnečnej sústave delíme na dve veľké skupiny: terestrické planéty (planéty 
podobné Zemi), teda planéty s pevným povrchom (Merkúr, Venuša, Zem a Mars) a 
joviánske, teda obrie plynné planéty (Jupiter, Saturn, Urán a Neptún). Terestrické planéty sú 
podstatne odlišné od plynných, ktoré nemajú pevný povrch a sú zložené prevažne z vodíka, 
hélia a iných plynov v rôznych kombináciách a skupenstvách. Zemi podobné planéty majú 
podobné vlastnosti: pevný povrch, relatívne nízku hmotnosť a vysokú hustotu, pomalú 
rotáciu, vysoký obsah železa a ťažkých kovov. Počnúc ranými obdobiami roztavené kovové 
jadro (zväčša zo železa a niklu) vytvára magnetické pole. Kovové jadro majú obklopené 
kremičitanovým plášťom, ktorý smerom k povrchu prechádza v kôru. Majú veľmi rôznorodý 
povrch, ich topografiu tvoria predovšetkým krátery, pohoria, kaňony a sopky. 
 
MERKÚR 
 
Všeobecné informácie 
 
Merkúr je planéta slnečnej sústavy, ktorá je najbližšie k Slnku a zároveň je najmenšou 
planétou. Vzhľadom k tomu, že jeho dráha sa nachádza vo vnútri dráhy Zeme, nikdy sa na 
oblohe nevzdiali uhlovo od Slnka viac než 28° a preto ho možno pozorovať len ráno, krátko 
pred východom, alebo večer, krátko po západe Slnka. Meno dostal po rímskom bohu 
obchodu a zisku Merkúriovi. Merkúr bol známy už od dôb Sumerov. Starovekí Gréci mali 
pre túto planétu dve mená: keď sa nachádzal na rannej oblohe, hovorili mu Apollo, na 
večernej Hermes. Už vtedy grécki astronómovia vedeli, že sa jedná o to isté teleso.  

Dráha a rotácia 
 
Je najmenšou planétou slnečnej sústavy s tretinovým priemerom Zeme a len 1,4-krát väčším 
ako Mesiac. Rovníkový priemer má dokonca menší než Jupiterov mesiac Ganymedes 
a Saturnov Titan. Jeho obežná dráha je najbližšia k Slnku a vďaka tomu je neustále 
bombardovaný fotónmi a slnečným vetrom. Okrem toho má jeho obežná dráha aj najväčší 
sklon a najväčšiu excentricitu zo všetkých planét. V perihéliu je k Slnku o 24 miliónov km 
bližšie ako v aféliu. Zvláštnosťou jeho obežnej dráhy je výrazné stáčanie perihélia rýchlosťou 
až 1,55° za storočie, čo je viac, ako predpokladali Newtonove pohybové zákony. Toto 
stáčanie sa vedci pokúšali vysvetliť hľadaním hypotetickej planéty Vulkán vo vnútri obežnej 
dráhy Merkúra, ktorá by na Merkúr gravitačne pôsobila. Neskôr však bolo stáčanie perihélia 
vysvetlené pomocou teórie relativity. 

Sklon rotačnej osi k rovine obehu planéty je takmer 90°. Z toho dôvodu deň na 
ktorejkoľvek časti planéty trvá rovnako dlho a Merkúr nemá ročné obdobia. Siderická doba 
rotácie je 58,65 pozemského dňa. Vďaka rýchlemu obehu planéty okolo Slnka sa však Slnko 
zdanlivo posúva po Merkúrovej oblohe tak, že medzi dvomi nasledujúcimi východmi Slnka 
uplynie 176 pozemských dní. Pozorovateľ na povrchu Merkúra by v čase prechodu planéty 
perihéliom videl Slnko vyjsť na východe a normálne sa pohybovať smerom na západ. Potom 
by Slnko postupne zastavilo a začalo sa pohybovať opačne, zo západu na východ. Po 
niekoľkých hodinách by sa zdanlivý pohyb Slnka vrátil opäť do normálu. V blízkosti 
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perihélia je obežná rýchlosť na niekoľko hodín vyššia ako rotačná rýchlosť planéty. Planéta 
vykoná tri rotácie počas dvoch obehov. Merkúr možno len veľmi ťažko pozorovať, nakoľko 
sa príliš uhlovo nevzďaľuje od Slnka a je teda väčšinu roka na dennej oblohe. Jeho uhlový 
priemer sa mení od 5 do 15 oblúkových sekúnd podľa jeho vzdialenosti od Zeme. Tomu 
zodpovedá aj zmena jasnosti od 1,7 do -1,9 magnitúd. Voľným okom vyzerá ako pomerne 
jasná, žltá, neblikajúca bodka, strácajúca sa v žiare Slnka na svitaní alebo za súmraku. 
Nakoľko je Merkúr vnútorná planéta, z nášho pohľadu môžeme pozorovať fázy podobne ako 
pri Venuši alebo Mesiaci. Niekedy sa Merkúr dostane presne medzi Zem a Slnko. Vtedy 
môžeme pozorovať prechod Merkúra popred slnečný disk. Posledný prechod bol v Európe 
viditeľný 7. mája 2003, najbližší bude 9. mája 2016. Jeden prechod trvá až niekoľko hodín. 

Povrch a vnútro 
 
Neprítomnosť atmosféry je príčinou najväčších rozdielov teplôt medzi osvetlenou 
a neosvetlenou pologuľou v slnečnej sústave. Rozdiely dosahujú hodnoty takmer 700 °C. 
Povrch sa môže cez deň v oblasti rovníka rozpáliť až na takmer 500 °C. Pri týchto teplotách 
sa topia aj niektoré známe kovy (cín, olovo). Naopak, počas noci môže teplota klesnúť až na 
mínus 200 °C. Kôra je tvorená z minerálu anortozitu a neobsahuje nijaké oxidy železa. Kôra 
Merkúra nie je členená na tektonické platne. 

Povrch Merkúra je veľmi starý a je veľmi podobný povrchu Mesiaca. Je pokrytý 
obrovským množstvom impaktných kráterov, ktoré vznikli zrážkou s asteroidmi. Jediný 
rozdiel medzi Mesiacom a Merkúrom je v tom, že na Merkúre neexistujú tzv. mesačné moria. 
Namiesto morí jeho povrch pokrývajú rozsiahle zvlnené planiny. Okrem kráterov tvoria reliéf 
povrchu početné vrásy a horské chrbáty. Horské chrbáty vznikli v procese vznikania 
Merkúra, keď sa planéta ochladzovala, scvrkávala, a preto sa v jeho kôre vytvorili početné 
záhyby. Ďalšie povrchové útvary sú planiny, údolia, panvy a brázdy. Počas poslednej 
miliardy rokov, od zastavenia vulkanickej činnosti a zníženia počtu dopadových kráterov sa 
jeho povrch zmenil len veľmi málo. 

Vnútro Merkúra pozostáva približne zo 70% kovového a 30% kremičitého materiálu. 
Vysoká hustota Merkúra naznačuje, že musí mať obrovské železné jadro. Toto jadro, 
s priemerom asi 3600 km, je tvorené železom a vzniklo pri diferencovaní planéty pred asi 
4 miliardami rokov. Má však málo rádioaktívnych prvkov produkujúcich teplo, a preto je 
jadro pravdepodobne tuhé, aj keď je možné, že tenká vrstva vonkajšieho jadra je stále 
roztavená a obsahuje železo a síru. Jadro generuje slabé magnetické pole. Jeho intenzita je asi 
jedno percento intenzity zemského magnetického poľa, avšak už jeho samotná existencia je 
do istej miery prekvapením, nakoľko Merkúr rotuje veľmi pomaly. Okolo jadra sa nachádza 
tuhý kamenný plášť tvorený kremičitanmi a je hrubý 550 km. Plášť postupne vychladol, preto 
je planéta poslednú miliardu rokov vulkanicky neaktívna. 

Atmosféra a prítomnosť vody 
 
Atmosféra Merkúra je veľmi riedka a tenká. Môže za to slabá gravitácia planéty, ako aj 
neustále bombardovanie planéty slnečným vetrom. Doposiaľ jediná kozmická sonda, ktorá 
túto planétu zblízka skúmala, bol americký Mariner 10, ktorý v rokoch 1974–1975 zmapoval 
približne 45% povrchu Merkúra. Sonda zistila veľmi slabé stopy plynného obalu, 
obsahujúceho predovšetkým atómy pochádzajúce zo slnečného vetra (prevažne hélium). 
Atmosférický tlak na povrchu je mimoriadne nízky, ďaleko vyšší tlak má vákuum v bežnej 
žiarovke. Výkonné rádioteleskopy i merania sondy Mariner 10 ukazujú, že napriek 
obrovským povrchovým teplotám v polárnych oblastiach planéty (najmä na severe), sa môže 
vo vnútri kráterov nachádzať ľad. Dôvodom je fakt, že rotačná os je takmer kolmá k rovine 
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obehu, čo znamená, že na dno veľkých impaktných kráterov v oblastiach pólov nikdy 
nezasvieti Slnko. Je pravdepodobné, že voda sa na Merkúr dostala pri zrážkach s jadrami 
komét.  

Aktuálny výskum 
 
Dňa 3. augusta 2004 odštartovala k Merkúru sonda MESSENGER (MErcury Surface, Space 
ENvironment, GEochemistry, and Ranging) americkej kozmickej agentúry NASA. Na 
obežnú dráhu okolo planéty bude navedená v roku 2011. Cieľom sú odpovede na šesť 
kľúčových otázok: vysoká hustota, geologická história, pôvod magnetického poľa, štruktúra 
jadra, existencia polárnych čiapočiek a pôvod atmosféry. Japonsko plánuje spoločnú misiu 
BepiColombo s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA), ktorá by mala obiehať okolo planéty 
v roku 2019. Pozostávala by z dvoch sond: jedna by mapovala planétu a druhá študovala jeho 
magnetosféru. Podobne ako Mariner 10 a MESSENGER, aj táto by využila na svojej ceste 
gravitačný vplyv vnútorných planét. 
 
rovníkový priemer 4879,4 km vzdialenosť od Slnka 57 909 000 km 
hustota 5427 kg m-3 excentricita dráhy 0,2056 
hmotnosť (Zem = 1) 0,055 sklon dráhy k ekliptike 7,0049º 
priemerná povrchová teplota 90 – 700 K synodická doba obehu 115,8776 d 
gravitácia (Zem = 1) 0,38 siderická rotačná perióda 58,6462 d 
úniková rýchlosť 4,43 km s-1 albedo 0,10 – 0,12 

Tabuľka 1: Fyzikálne charakteristiky Merkúra 

 
VENUŠA 
 
Všeobecné informácie 
 
Venuša je druhou planétou v poradí od Slnka. Po Slnku a po Mesiaci býva najjasnejším 
objektom viditeľným zo Zeme. Podobne ako v prípade Merkúra, aj jej dráha sa nachádza vo 
vnútri dráhy Zeme, takže sa nikdy na oblohe nevzdiali ďaleko od Slnka. Maximálna uhlová 
vzdialenosť Venuše od Slnka dosahuje až 48°. Pretože je Venuša k Slnku bližšie ako Zem, 
vidieť ju je možné iba krátko pred svitaním alebo krátko po zotmení. Na rannej oblohe je 
niekedy označovaná ako Zornička, na večernej ako Večernica. To, že Večernica a Zornička je 
jedno teleso, vedeli už starí Gréci. Výnimočne možno Venušu uvidieť voľným okom aj cez 
deň. Jej svetlo vrhá na Zem v noci tiene viditeľné voľným okom. Je to terestriálna planéta, čo 
do veľkosti a zloženia veľmi podobná Zemi; niekedy ju preto nazývame sesterskou planétou 
Zeme. Eliptická dráha Venuše sa najmenej zo všetkých planét líši od kruhovej dráhy. 
Pomenovaná je po starorímskej bohyni lásky. 

Dráha a rotácia 
 
Jej dráha je najmenej eliptická zo všetkých planét slnečnej sústavy. Obeh okolo Slnka trvá 
Venuši 224,7 pozemského dňa. Pri obehu rotuje okolo svojej osi veľmi pomaly, a navyše 
rotuje v opačnom smere ako väčšina ostatných planét. Slnko vychádza z pozemského 
hľadiska na západe a zapadá na východe. Jedna otočka okolo vlastnej osi jej trvá 243 
pozemských dní, čo znamená, že deň na Venuši je dlhší ako rok, avšak čas medzi dvomi po 
sebe nasledujúcimi východmi Slnka na Venuši je 117 pozemských dní. Keďže planéta krúži 
okolo Slnka a zároveň rotuje okolo svojej osi, každý bod na jej povrchu je otočený k Slnku 
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raz za 117 dní. Počas svojho obehu okolo Slnka na Venuši sa nestriedajú ročné obdobia. Je to 
spôsobené tým, že má takmer presne kruhovú dráhu a malý sklon rotačnej osi. Dráha Venuše 
leží vnútri dráhy Zeme a zhruba každých 19 mesiacov prejde medzi našou planétou a 
Slnkom, čiže ju vlastne zvnútra predbehne. Pri tomto najväčšom priblížení k nám je Venuša 
od nás iba 100-krát ďalej ako Mesiac. Venuša prechádza postupne všetkými fázami od novu 
až po spln a späť do novu. Jej fázy bežný človek vidí iba ďalekohľadom. Prvýkrát si ich 
všimol Galileo Galilei. 

Štyrikrát za 243 rokov prechádza Venuša medzi Zemou a Slnkom tak, že všetky tri telesá 
sú presne v jednej rovine. Vtedy vidieť Venušu prechádzať popred slnečný kotúč. Prvý, kto si 
tento jav uvedomil bol Kepler. Budúci prechod Venuše popred Slnko sa očakáva v roku 2012 
a pozorovateľný bude iba z Ázie. Na našom kontinente bude tento úkaz viditeľný až 
v roku 2117. 
 

Stavba a povrch 
  
Je to hustý, kamenný svet, len o trochu menší ako na Zemi. Podobnosť jej veľkosti a hustoty 
so Zemou viedla k domnienke, že aj jej vnútorná stavba, rozmery jadra a hrúbka jej plášťa sa 
podobajú zemským. Usudzuje sa, že kovové jadro má tuhú vnútornú časť a roztavenú 
vonkajšiu časť, podobne ako zemské. Nad jadrom sa nachádza kamenný plášť 
a kremičitanová kôra. Posledné výsledky z gravitačného merania sondy Magellan 
nasvedčujú, že Venušina kôra je hrubá asi 35 km. 

Na rozdiel od Zeme sa na Venuši nedetegovalo magnetické pole. V porovnaní so Zemou 
táto planéta rotuje veľmi pomaly, omnoho pomalšie, ako je potrebné na zabezpečenie 
cirkulácie tekutej časti jadra, čo je nevyhnutné na vytvorenie magnetického poľa. Vnútorné 
pole Venuše (vytvorené v raných obdobiach vzniku rádioaktívnymi rozpadmi v plášti) uniklo 
kôrou v dôsledku vedenia tepla a vulkanizmu. Teplo roztavilo podpovrchové vrstvy plášťa 
a magma sa vylievala po povrchu. Existuje teória, že Venuša neuvoľňuje vnútornú energiu 
pohybmi tektonických dosiek ako Zem, ale namiesto toho v pravidelných intervaloch 
prekonáva masívnu vulkanickú činnosť, ktorá zalieva jej povrch čerstvou lávou; najstaršie 
geomorfologické útvary sú staré iba 800 miliónov rokov, zatiaľ čo zvyšok povrchu je mladší, 
aj keď väčšinou nie menej ako niekoľko stoviek miliónov rokov. Teraz sa predpokladá, že v 
izolovaných geologicky aktívnych bodoch je Venuša stále vulkanicky činná. Povrch Venuše 
je geologicky relatívne mladý. Podľa najnovších výskumov bol povrch kompletne pretvorený 
pred 300 až 500 miliónmi rokov. Povrch pozostáva z obrovských plání pokrytých výtokmi 
lávy, horami alebo pohoriami deformovanými geologickou aktivitou, korytami, trhlinami, 
priepasťami a náhornými oblasťami. Najvyššie vrchy Venuše a najväčšie vulkány sú 
veľkosťou porovnateľné s najväčšími na Zemi. Najvyšší bod Venuše sa nachádza v horskom 
pásme Maxwell Montes a vypína sa až 10 km nad úroveň okolitých nížin. Obrázky pohorí, 
vyšších než 2,5 km, získané sondou Magellan ukazujú množstvo svetlých oblastí, 
charakteristických pre oblasti obsahujúce vodu (vlhkú pôdu), ale ako je známe, voda tu 
nemôže byť, a teda nemôže spôsobovať tieto svetlé plochy. Jedna z teórií hovorí, že by sa 
mohlo jednať o plochy z častíc kovových materiálov, napr. z pyritu. Ten sa v nestálej forme 
vyskytuje v nižších nadmorských výškach a v stálej forme by sa mohol vyskytovať práve na 
týchto pohoriach. Materiálom s takýmito vlastnosťami by mohol byť aj úplne iný, neznámy 
minerál, ktorý by si uchovával podobné vlastnosti aj pri nižších koncentráciách. Povrch je 
tiež výrazne poznačený impaktnými krátermi, ktoré majú priemer väčšinou od 7 do 270 km. 
Najväčšie sú obklopené viacnásobnými prstencami, stredne veľké majú stredové vrcholy 
a najmenšie majú hladké dná. Úplne najmenšie, aké sú bežné na Mesiaci alebo na Marse, sú 
na Venuši vzácnosťou, pretože hustá atmosféra neprepustí malé asteroidy, ktoré by ich mohli 
vytvoriť. Krátery menšie než 2 km tam prakticky neexistujú. Vo všeobecnosti všetky krátery 
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sú mladé a v mnohých prípadoch majú pôvodnú podobu. Jednotlivé krátery na Venuši sú 
pomenované podľa významných žien. 

Atmosféra 
 
Štúdie naznačujú, že v ranej histórii sa atmosféra Venuše omnoho viac podobala zemskej než 
je tomu teraz. Pravdepodobne sa tam vyskytovala aj voda v značnom množstve, ale pôvodný  
slabý skleníkový efekt spôsobil jej vyparovanie, čo malo za následok posilnenie skleníkového 
efektu. Súčasná predstava o štruktúre atmosféry Venuše sa zakladá na meraniach 
uskutočnených kozmickými sondami typu Venera, Mariner, Pioneer Venus, pozemskými 
pozorovaniami a teoretickými výpočtami. Venušu obklopuje hustá atmosféra, ktorá je asi 93-
krát ťažšia ako pozemská. Tlak na povrchu je až 92-krát väčší ako na Zemi a jej hustota je 
6,5% hustoty vody. Atmosféra je tvorená prevažne oxidom uhličitým a malým množstvom 
dusíka, čo vytvára mimoriadne silný skleníkový efekt, ktorý zvyšuje teplotu povrchu na viac 
ako 400 °C, v oblastiach blízko rovníka dokonca až na takmer 500 °C. Pri takejto teplote by 
sa nachádzali v tekutom stave napr. cín, olovo či zinok. Venušin povrch je teda teplejší než 
Merkúrov, aj keď je vo viac ako dvojnásobnej vzdialenosti od Slnka. Atmosféra sa dvíha do 
výšky približne 80 km od povrchu. Súčasťou atmosféry je oblačná pokrývka s tromi 
odlišnými vrstvami. Najnižšia je najhustejšia a obsahuje veľké kvapky kyseliny sírovej. 
Stredná vrstva obsahuje menej kvapiek a v hornej vrstve sú malé kvapky. Mraky celkom 
obklopujú planétu a skrývajú všetky detaily povrchu. Vďaka tepelnej zotrvačnosti a prúdeniu 
v hustej atmosfére sa teploty na dennej a nočnej strane výrazne nelíšia. Inak povedané, 
Venuša nemá počasie. Vetry pri povrchu sú pomalé, vanú v smere rotácie, ale vďaka hustej 
atmosfére ich sila postačuje na presúvanie prachu a malých kameňov po povrchu. Vyššie, 
v oblačnej časti atmosféry, fúkajú prudké vetry západným smerom. Uháňajúce oblaky 
obehnú planétu raz za 4 pozemské dni. V atmosfére dochádza aj k elektrickým výbojom, aj 
keď asi 1000-krát zriedkavejšie ako na Zemi. 

Výskum Venuše 

Mariner 2 (USA, 1962) potvrdil hypotézu o vysokých teplotách na Venuši; Mariner 5 
(USA, 1967) zistil vysoké množstvo oxidu uhličitého v atmosfére Venuše; Venera 7 (ZSSR, 
1970) hladko pristála na Venuši; Venera 8 (ZSSR, 1972) pristála na Venuši, hodinu 
odosielala dáta; Mariner 10 (USA, 1974) cestou k planéte Merkúr preletel okolo Venuše; 
Venera 9 (ZSSR, 1975) z orbitálnej dráhy získala a odoslala prvé snímky povrchu; Pioneer 
Venus Orbiter (USA, 1978) radarovo mapoval Venušu; Pioneer Venus Multiprobe (USA, 
1978) vypustil k planéte 4 sondy, Venera 15 a Venera 16 (ZSSR, 1983) radarovo mapovali 
Venušu a analyzovali atmosféru; Vega 1 a Vega 2 (Francúzsko a agentúra Interkozmos, 
1984) na ceste k Halleyovej kométe vypustili na Venušu balónové sondy; Magellan (USA, 
1990–1994) radarovo zmapoval 98% povrchu Venuše; Venus Express (ESA, 2005–dodnes) 
prieskum planéty Venuša, najmä chemického zloženia a dynamiky jej atmosféry. 

 
rovníkový priemer 12103,7 km vzdialenosť od Slnka 108 208 930 km 
hustota 5204 kg m-3 excentricita dráhy 0,0068 
hmotnosť (Zem = 1) 0,815 sklon dráhy k ekliptike 3,395º 
priemerná povrchová teplota 730 K synodická doba obehu 583,92 d 
gravitácia (Zem = 1) 0,9 siderická rotačná perióda -243,018 d 
úniková rýchlosť 10,36 km s-1 albedo 0,65 

Tabuľka 1: Fyzikálne charakteristiky Venuše 
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Obr. 1: Porovnanie veľkosti terestrických planét. Zľava Merkúr, Venuša, Zem a Mars. Zdroj: 
ESA. 
 

 
 
Obr. 2: Porovnanie stavby terestrických planét. 

 

 
 

Obr. 3: Merkúr odfotografovaný sondou MESSENGER 30. januára 2008. Zdroj: NASA/JPL. 
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Obr. 4: Venuša v reálnych farbách. Záber urobila sonda MESSENGER pri svojom prelete 
okolo planéty v roku 2007. Mraky sa skladajú predovšetkým z oxidu siričitého a kvapôčok 
kyseliny sírovej, celkom obklopujú planétu a skrývajú detaily povrchu. Vo viditeľnej oblasti 
spektra je vonkajšia štruktúra mrakov nevýrazná. Kontrastnejšie sa zobrazí na snímkach 
v ultrafialovom alebo infračervenom žiarení. Zdroj: NASA/Ricardo Nunes. 
 

 
 
Obr. 5: Časť západnej oblasti Eistla Regio na Venuši v 3D zobrazení zo sondy Magellan. 
Vpravo hore sa vypína vulkán Gula Mons s výškou asi 3 kilometre. Zdroj: JPL/NASA. 



 

 

52 

 
 
Obr. 6: Prechod Venuše popred slnečný disk, ktorý nastal 8. júna 2004. Podobný úkaz 
nastáva aj pri planéte Merkúr. Zdroj: Mario Cogo, Taliansko. 
 

 
 
Obr. 7: Rozloženie kontinentov a oceánov na Zemi. Zdroj: 
http://arstechnica.com/reviews/4q00/macosx-pb1/images/earth-map-huge.jpg 
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Obr. 8: Zem spolu s Mesiacom. 
 

   
 
Obr. 9: Obrázok naľavo: Masívna prachová búrka na Marse v roku 2001. Je to jeden 
z dôkazov, že na Marse je atmosféra. Búrky na Marse trvajú dlhšie (aj niekoľko sto dní) 
a dokážu zachvátiť omnoho väčšie územie než na Zemi, prípadne celú planétu. Obrázok 

napravo: Oba mesiace Marsu. Hore je Phobos a dole Deimos. 
 

 
 
Obr. 10: Panoramatická snímka povrchu Marsu z roveru Spirit v oblasti McCool Hill. Terén 
je pokrytý kameňmi rôznej veľkosti a červenkastým prachom z oxidu železitého. Zdroj: 
Cornell/JPL/NASA. 
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ZEM 
 
Všeobecné informácie 
 
Zem je treťou planétou v poradí od Slnka, zároveň najväčšou, najhmotnejšou a s najvyššou 
hustotou spomedzi terestrických planét. Je prvou planétou od Slnka s prirodzenou družicou 
Mesiacom, a zároveň jedinou, ktorá má mesiac len jeden. Je jedinou známou planétou, na 
ktorej sa nachádza voda vo všetkých troch skupenstvách. 
 

Vznik a vývoj 
 
Planéta Zem sa pravdepodobne sformovala podobne ako ostatné terestrické planéty 
z protoplanetárneho disku okolo Protoslnka. Slnečný vietor z Protoslnka odvial najľahšie 
prvky (vodík a hélium) z vnútorných častí disku. Až do vzdialenosti asi 700 miliónov km od 
Protoslnka zostal len prach tvorený ťažšími prvkami, z ktorého sa utvárali najprv 
nepravidelné telesá (planetezimály), neskôr vzájomnými zrážkami väčšie guľaté telesá 
(protoplanéty) a až napokon planéty s pevným povrchom. V roztavenom vnútri dochádzalo 
ku gravitačnej diferenciácii, teda, že ťažšie chemické prvky klesali pod vplyvom gravitácie 
do hlbších vrstiev zemského telesa a ľahké stúpali na povrch. Výsledkom bolo, že najťažšie 
prvky sa dostali do stredu telesa (jadro), ľahší materiál vytvoril plášť a najľahšie utvorili 
prvotnú atmosféru Zeme. Plášť postupne chladol a stával sa čoraz menej tekutým, jadro však 
zostáva doteraz horúce, zahrievané teplom z rádioaktívneho rozpadu.  

Dráha a rotácia 
 
Zem obieha okolo Slnka v strednej vzdialenosti 149,6 milióna km priemernou rýchlosťou 
29,8 km s-1. Doba obehu Zeme okolo Slnka sa nazýva tropický rok (365 dní 5 hodín 48 minút 
a 45,4 sekundy). Rovina, v ktorej obieha Zem okolo Slnka sa nazýva ekliptika. Používa sa 
ako základná rovina, voči ktorej určujeme sklony dráh všetkých telies v slnečnej sústave. 

Zemská os prechádza stredom Zeme a pretína povrch v dvoch bodoch (póloch). Okolo 
tejto osi sa Zem otočí raz za 24 hodín (striedanie dňa a noci). Táto časová jednotka sa nazýva 
synodický (slnečný) deň a je o približne 4 minúty dlhšia ako siderický (hviezdny) deň. Tento 
rozdiel je spôsobený tým, že pri jednej otočke okolo osi sa Zem posunie aj na svojej dráhe 
okolo Slnka. 

Zemská os nie je kolmá na ekliptiku, ale odkláňa sa od nej v uhle približne 23,5° (to má za 
následok striedanie ročných období). Sklon zemskej osi sa pomaly mení, a preto nesmeruje 
stále do rovnakého bodu oblohy. V súčasnosti smeruje do blízkosti Polárky, no zhruba pred 
13 000 rokmi smerovala k Vege. Tento krúživý pohyb zemskej osi sa nazýva precesia. Jeden 
precesný obeh zemskej osi okolo pólu ekliptiky sa nazýva platónsky rok a má dĺžku 25 700 
rokov. 

Stavba a povrch, magnetosféra 

 

Poznatky o vnútornom zložení Zeme sa zakladajú na nepriamych pozorovaniach (merania 
hustoty hornín, zemetrasných vĺn, štúdium sopečnej aktivity a magnetického poľa) 
a laboratórnych pokusoch. Na základe rozdielnych fyzikálnych a chemických vlastností 
možno rozoznať v stavbe niekoľko odlišných vrstiev (geosfér). Podľa hĺbky pod povrchom 
rozoznávame: (i) litosféra – vrchná vrstva hrubá až 60 km, tvorí samostatný celok zložený 
z ďalších vrstiev (zemská kôra je najvrchnejšia, krehká časť litosféry; pod ňou je vrchný 
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plášť), (ii) spodný plášť – 60 až 2 890 km, (iii) vonkajšie jadro – 2 890 až 5 100 km, tvorené 
zmesou železa a niklu, je zrejme tekuté, (iv) vnútorné jadro – 5 100 až 6 378 km, najhustejšia 
časť Zeme, ktorá je pevná. 

Povrch Zeme utváralo veľké množstvo najrozličnejších procesov. Zem je asi jediná 
planéta, ktorá si dodnes zachovala sopečnú aktivitu a platňovú tektoniku (hoci existujú 
predbežné dôkazy o vulkanickej aktivite Venuše aj v súčasnosti). Prítomnosť kvapalnej vody 
a atmosféry umožňuje výraznú eróziu. Vodná erózia je v súčasnosti v slnečnej sústave 
jedinečný proces, ktorý sa v minulosti mohol vyskytovať aj na Marse. Na povrchu 
nachádzame len veľmi málo impaktných kráterov. V súčasnosti je ich známych asi 170. 
Prítomnosť hustej atmosféry čiastočne chráni povrch Zeme pred pádmi malých a 
stredneveľkých telies. Erozívne procesy krátery postupne zahladzujú. 

Povrch Zeme delíme na kontinenty (zaberajú 29% povrchu) a oceány (71%). Tieto dve 
hlavné zložky povrchu sa od seba neodlišujú len prítomnosťou vody, ale aj stavbou zemskej 
kôry. Pred miliónmi rokov mali kontinenty odlišné tvary a polohy; podobný vývoj 
očakávame i do budúcnosti. Príčina je v tom, že kontinenty sa v zemskej kôre pomaly 
pohybujú na obrovských doskách v rôznom smere. 

Zem má magnetické pole vytvárané trením rotácie vonkajšieho tekutého jadra o pevné 
vnútorné jadro. Tento proces funguje ako obrovské hydrodynamické dynamo. Magnetická os 
je sklonená k rotačnej pod uhlom približne 11°. Merania magnetizmu v horninách rôzneho 
veku ukázali, že magnetické póly putujú po povrchu Zeme a pole dokonca periodicky mení 
svoju polaritu. Oblasť, v ktorej dominuje magnetické pole sa nazýva magnetosféra a jej tvar 
silne ovplyvňuje slnečný vietor. Magnetosféra nedovoľuje elektricky nabitým časticiam zo 
Slnka a kozmickému žiareniu dostať sa k povrchu. Nabité častice musia pri svojom pohybe 
sledovať siločiary magnetického poľa a zostávajú dlhodobo zachytené v oblastiach vysoko 
nad zemským povrchom, ktoré nazývame Van Allenove radiačné pásy. Magnetické pole plní 
teda ochrannú funkciu, bez ktorej by život na Zemi nebol možný. Pokiaľ častice predsa 
preniknú do vrchnej vrstvy zemskej atmosféry, zrazia sa s molekulami vzduchu a vybudia ich 
elektróny na vyššie energetické hladiny. Pri návrate elektrónov späť na nižšie energetické 
hladiny sa uvoľňuje žiarenie (polárna žiara). 

Atmosféra 
 
Atmosféra je plynný obal Zeme. Existovala už od vzniku Zeme, ale jej chemické zloženie sa 
značne menilo pôsobením mnohých procesov. Je zložená z dusíka (78 %), kyslíka (21 %), 
argónu (necelé 1 %) a zvyšok tvorí premenlivé množstvo vodných pár, oxid uhličitý a ďalšie 
plyny. Atmosférický tlak sa pri morskej hladine pohybuje okolo hodnoty 100 kPa. 

V atmosfére rozlišujeme päť vrstiev: troposféra (0 až 10 km), stratosféra (10 až 50 km), 
mezosféra (50 až 90 km), termosféra (90 až 550 km) a exosféra (nad 550 km). Pre život je 
najdôležitejšia najspodnejšia vrstva troposféra, ktorá je pod vplyvom zemskej gravitácie 
najhustejšia. V nej prebiehajú všetky procesy vytvárajúce počasie. Vzduch sa v nej pohybuje 
vertikálne a horizontálne a dôkladne sa mieša. Vo výške 20-30 km sa vyskytuje zvýšená 
koncentrácia ozónu, ktorá nás chráni pred nebezpečným ultrafialovým žiarením. Nad 
stratosférou sa nachádza mezosféra, ktorá pohlcuje röntgenové žiarenie. Atmosféra funguje 
tiež ako regulátor teploty. Priemerná teplota na povrchu planéty je asi 15 °C. 

Počasie je na Zemi veľmi premenlivé. Veľké výkyvy sú charakteristické hlavne pre stredné 
zemepisné šírky. Rovníkové oblasti sú zase poznačené búrlivými zmenami počasia (hurikány, 
tajfúny a cyklóny). Pre tieto búrky sú charakteristické silné elektrické výboje, vysoká 
rýchlosť vetra a sú lokalizované prevažne do oblastí oceánov, nad pevninou strácajú na 
intenzite. 

Dlhodobý, ale nemenný stav ovzdušia sa nazýva podnebie. Podľa podnebia možno 
rozdeliť povrch Zeme na klimatické oblasti, ktorých hranice sú určované najmä zemepisnou 
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šírkou. Podnebie však veľmi ovplyvňuje aj nadmorská výška a vzdialenosť miesta od oceánu. 
Svoju úlohu zohrávajú aj oceánske prúdy, napr. pre európsku klímu je mimoriadne dôležitý 
Golfský prúd). 
 
rovníkový priemer 12 756 km vzdialenosť od Slnka 149 600 000 km 
rýchlosť rotácie 465,11 m s-1  excentricita dráhy 0,0167 
hustota 5515 kg m-3 sklon dráhy k ekliptike 0º 
hmotnosť 5,97x1024 kg siderická rotačná perióda 0,9972 d 
priemerná povrchová teplota 287 K doba obehu 365,256 d 
gravitácia 9,78 m s-2 albedo 0,367 

Tabuľka 3: Fyzikálne charakteristiky Zeme 

 
MARS 
 
Všeobecné informácie 
 
Mars je po Merkúre druhou najmenšou planétou. Obieha okolo Slnka ako štvrtá planéta 
v poradí. Na oblohe upútava svojou načervenalou farbou a preto je často označovaná za 
Červenú planétu. Staré národy ju považovali za symbol ohňa a krvi. Marsu bolo preto dané 
jeho meno Rimanmi na počesť ich boha vojny. Medzi pestré formy povrchových útvarov 
patria hlboké kaňony a najvyššie sopky v slnečnej sústavy. Dnes je Mars suchou planétou, 
avšak mnoho dôkazov svedčí o tom, že kedysi po jeho povrchu tiekla voda. 

Dráha a rotácia 
 
Mars má eliptickú dráhu, čo prispieva v určitej miere ku kolísaniu teplôt. Povrchová teplota 
kolíše od -125 °C na nočnej strane až po 25 °C na strane osvetlenej Slnkom. Doba jedného 
obehu okolo Slnka je 686,96 pozemského dňa. Okolo svojej osi sa Mars otočí za dobu, ktorá 
je veľmi podobná dĺžke pozemského dňa. S hodnotou 25,2° je súčasný sklon rotačnej osi 
Marsu podobný sklonu rotačnej osi Zeme, a preto aj na Marse sú ročné obdobia, aj keď sú 
takmer dvakrát tak dlhé. V dlhších intervaloch sa sklon rotačnej osi Marsu z rôznych príčin 
výrazne mení. Tieto fluktuácie spôsobujú významné zmeny klímy. Keď je Mars veľmi 
naklonený a póly sú viac osvetlené Slnkom, vodný ľad sa odparuje a znovu sa tvorí 
v chladnejších nižších šírkach. Pri menšom sklone sa vodný ľad sústreďuje v okolí pólov. 
Vzdialenosť od Zeme sa v priebehu obežnej doby mení v rozmedzí od 55 miliónov až do 400 
miliónov km v pravidelnom 16-ročnom cykle, keď nastáva najpriaznivejšia opozícia planéty 
pre pozorovanie a pre vysielanie kozmických sond. 

Stavba, povrch a povrchové útary, magnetické pole 
 
Mars je asi o polovicu menší ako Zem a je od Slnka ďalej. Vzhľadom na veľkosť 
a vzdialenosť je zrejmé, že chladol oveľa rýchlejšie ako Zem, a kedysi tekuté železné jadro je 
teraz pravdepodobne tuhé. Relatívne nízka hustota v porovnaní s ostatnými terestrickými 
planétami znamená, že jadro môže obsahovať ľahký prvok, napríklad síru, v podobe síranov 
železa. Polomer jadra sa odhaduje na menej než 2000 km. Malé jadro obaľuje hrubý plášť 
zložený z pevných kremičitanových hornín. Plášť bol v minulosti zdrojom sopečnej aktivity, 
ale teraz je nečinný. Údaje zozbierané sondou Global Surveyor odhalili, že pevná kôra je na 
južnej pologuli hrubá približne 80 km, kým na severnej pologuli má hrúbku iba 35 km. Tenká 
kôra podporovala rýchle ochladzovanie planéty a mohla prispieť k vzniku veľkého severného 
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oceánu na ranom Marse. Útvary na povrchu Marsu vznikli a boli formované dopadmi 
meteoritov, vetrom, sopečnou činnosťou a tektonikou. Domnievame sa, že kedysi po povrchu 
Marsu i pod ním tiekla voda, ktorá vyhĺbila rôzne útvary. Krátery vznikli v období veľkého 
bombardovania pred 3,9 miliardami rokov. Boli nájdené hlavne na južnej pologuli, ktorá je 
geologicky staršia ako severná pologuľa. V čase mladosti Marsu boli vnútorné pohyby 
hybnou pákou vzniku veľkoškálových útvarov, ktoré sú teraz na jeho povrchu. Vnútorné sily 
vytvorili vyvýšeniny (pohorie Tharsis) alebo roztrhli a odsunuli povrch, čím vznikali 
priekopy (Valles Marineris). Dnešné obrovské sopky, vrátane Olympus Mons (s výškou až 
24 km je najväčšou v slnečnej sústave!), vznikali pri lávových erupciách v minulosti. 

Z diaľky má Mars väčšinou červenkastú farbu s dvoma bielymi polárnymi ľadovými 
čiapočkami. Na červených oblastiach sa nachádzajú veľmi rozličné svetlé a tmavé plochy. 
Tmavé plochy nie sú oceány vody, ale zmeny v jasnosti povrchu, ktoré sú spôsobené 
rozdielnym druhom povrchového materiálu: červená farba je prach a piesok bohatý na oxid 
železitý, tmavšie plochy sú spravidla viac kamenisté a skalnaté oblasti. Príčinou červenej 
farby povrchu je oxid železitý, ktorý je hlavnou zložkou minerálu hematit. Prítomnosť 
hematitu na povrchu Marsu je považovaná za jeden z vážnych dôkazov toho, že na tejto 
planéte bola kedysi voda (na Zemi totiž hematit vzniká oxidáciou práve za jej prítomnosti). 

Podľa meraní kozmickými sondami má Mars veľmi slabé vnútorné magnetické pole. Slabé 
magnetické pole dáva príležitosť slnečnému vetru, aby prenikal do atmosféry a vytváral 
ionosféru, ktorá striedavo vytvára indukované magnetické pole. 

Atmosféra a počasie 
 
Mars má veľmi riedku atmosféru (menej ako jedno percento atmosférického tlaku na Zemi). 
Atmosféru tvorí prevažne oxid uhličitý a má ružový odtieň, pretože obsahuje jemné prachové 
častice oxidu železa. V atmosfére sa vyskytuje v malom množstve dusík, argón a iné plyny a 
stopy vodných pár. Vo veľkých výškach sa vznášajú jemné mraky zmrznutého oxidu 
uhličitého a vodného ľadu. Mars je studená a suchá planéta (priemerná teplota je –63 °C), 
nikdy tam neprší, ale v polárnych oblastiach sa v zime z mrakov tvorí na pôde námraza. 
Vzduch na Marse obsahuje iba jednu tisícinu vody v porovnaní so Zemou, napriek tomu toto 
množstvo je schopné skondenzovať a vytvoriť oblačnosť. V  údoliach sa môžu v ranných 
hodinách vytvárať miesta s hmlou. Je pravdepodobné, že v minulosti mohla hustá atmosféra 
planéty umožňovať prúdenie vody na povrchu. To, že kedysi boli na planéte veľké rieky, to 
naznačujú vierohodne vyzerajúce pobrežia, korytá riek a rôzne ostrovy. Mars má veľmi 
dynamický systém počasia. Počas jari a leta na južnej pologuli vanú z južnej na severnú 
pologuľu teplé vetry, dvíhajúc do výšky oblaky prachu, ktoré môžu dosiahnuť výšku až 
jedného kilometra a vznášať sa v povetrí celé týždne. Vysoké vetry vyvolávajú silné 
prachové búrky zasahujúce obrovské plochy planéty. Na Marse sú aj silné prízemné vetry, 
ktoré počas stáročí v súčinnosti s pieskom obrusujú jeho povrch, čím vznikajú výrazné 
krajinné formy. 

Mesiace Marsu 
 
Mars má dva malé tmavé mesiace – Phobos (Strach) a Deimos (Hrôza), ktoré objavil 
americký astronóm Asaph Hall v roku 1877. Menší Deimos je dlhý 15 km a väčší Phobos 
27 km. Oba sú nepravidelné kamenné telesá a pravdepodobne sú to asteroidy, ktoré boli 
zachytené Marsom v jeho raných dejinách. Oba majú jazvy po nárazoch meteoritov. Deimos 
obieha okolo Marsu vo vzdialenosti 23 500 km a Phobos je od Marsu vzdialený 9380 km. 
Obidva mesiace majú viazanú rotáciu, čo znamená, že ukazujú Marsu stále rovnakú stranu. 
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Prieskum Marsu 
 
Mars sa stal jednou z prvých planét, ktorá bola skúmaná kozmickými prostriedkami. Prvou 
úspešnou misiou bola americká Mariner 4 (1964). Nasledoval symbolický úspech dvoch 
sovietskych sond Mars 2 a Mars 3 (1971), ktoré pristáli na jeho povrchu, ale kontakt s nimi sa 
stratil niekoľko sekúnd po dosadnutí. Nasledoval americký program Viking, ktorý pozostával 
z dvoch orbitálnych sond, každá niesla povrchový modul. Obidva moduly úspešne pristáli na 
povrchu v roku 1976 a po dobu šiestich (Viking 1), resp. troch (Viking 2) rokov 
uskutočňovali pozorovania. Pristávacie moduly odvysielali na Zem prvú farebnú fotografiu 
povrchu Marsu a orbitálne časti vyhotovili detailné fotografie povrchu. V roku 1988 boli 
vyslané dve sovietske sondy Fobos 1 a 2, ktoré mali študovať Mars a jeho dva mesiace. Po 
zlyhaní sondy Mars Observer sa v roku 1996 k Marsu dostala sonda Mars Global Surveyor, 
ktorá úspešne mapovala povrch planéty až do roku 2006. V roku 1996 bola vyslaná k Marsu 
ďalšia sonda Mars Pathfinder, ktorá mala za úlohu vysadiť na povrchu malé pojazdné vozidlo 
Sojourner, ktoré skúmalo okolie pristávacieho modulu. V roku 2001 NASA úspešne vyslala 
sondu Mars Odyssey, ktorá pomocou gama spektrometra objavila známky vodíka vo 
vrchných vrstvách marťanského regolitu. Predpokladá sa, že tento vodík je viazaný vo 
vodnom ľade, ktorý sa pod povrchom nachádza. O dva roky neskôr sa k planéte vydala 
európska sonda Mars Express, ktorá sa skladala z orbitálneho modulu Mars Express 
a pristávacieho Beagle 2. Na začiatku roku 2004 Mars Express odhalil prítomnosť metánu 
v atmosfére Marsu. V roku 2003 sa k Marsu vydali dva NASA rovery v rámci projektu Mars 
Exploration Rovers – Spirit a Opportunity. Obidva rovery úspešne dosiahli povrch v januári 
2004 a začali skúmať miesta svojho pristátia a pomocou mechanického ramena odoberať 
vzorky a analyzovať ich. Medzi najväčšie objavy patrí dôkaz, že na Marse kedysi skutočne 
bola tekutá voda v obidvoch oblastiach, kde sondy pristáli. V auguste 2005 bola vyslaná 
ďalšia americká sonda Mars Reconnaissance Orbiter, ktorá sa na obežnú dráhu dostala 
v marci 2006. Hlavnou úlohou plánovanej dvojročnej vedeckej misie je zmapovať povrch 
Marsu a študovať počasie. Ďalšou misiou bola americká sonda Phoenix, ktorá bola na svoju 
cestu vyslaná v auguste 2007 a pristáť mala v máji 2008 blízko severnej polárnej čiapočky. 
Pristávací modul bol vybavený robotickou rukou, ktorá bola schopná odobrať vzorky až do 
vzdialenosti 2,5 m a dostať sa až meter pod marťanský povrch. Podarilo sa pristáť v oblasti, 
kde sa pod povrchom nachádza ľad. V roku 2011 by sa mala uskutočniť misia Mars Science 
Laboratory, ktorá by mala byť rozumnejšou verziou súčasných vozidiel misie Mars 
Exploration Rovers. Cieľom misie je zistiť, či niekedy na Marse naozaj bol život. Popíše 
podnebie a geológiu na možné pristánie ľudí na Marse. Na rok 2011 sa plánuje aj rusko-
čínska misia Phobos-Grunt, ktorá si kladie za cieľ dopraviť späť na Zem vzorky z mesiaca 
Phobos. Na rok 2011 plánuje ESA svoj prvý rover pod názvom ExoMars, ktorý by mal byť 
schopný kopať až dva metre pod povrch, kde by hľadal organické molekuly. 
 
rovníkový priemer 6804 km vzdialenosť od Slnka 227 936 600 km 
hustota 3934 kg m-3 excentricita dráhy 0,0934 
hmotnosť (Zem = 1) 0,107 sklon dráhy k ekliptike 1,851º 
priemerná povrchová teplota 210 K synodická doba obehu 779,96 d 
gravitácia (Zem = 1) 0,376 siderická rotačná perióda 1,0259 d 
úniková rýchlosť 5,027 km s-1 albedo 0,15 

Tabuľka 4: Fyzikálne charakteristiky Marsu 

 
 


